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Update project woonwagencentra

Steenbergen; 2 november 2021

Aan de Raad,

In april 2019 hebt u het woonwagenbeleid 2019 vastgesteld. Dit beleid kwam voort uit het project 
'woonwagencentra Steenbergen'. Sinds die tijd bent u diverse malen geïnformeerd over de 
voortgang van dit project.

In de raadsmededeling van 17 november 2020 is aangegeven dat de omstandigheden op de drie 
Steenbergse locaties dermate verschilden dat de onderlinge verbondenheid (één begroting) 
leidde tot vertraging in de uitvoering van het beleid. Daarop is besloten het beleid per locatie uit 
te voeren. Dat betekent dat voor elke locatie een afzonderlijke begroting en planning wordt 
gemaakt. In deze raadsmededeling informeren wij u over de voortgang van het project per 
locatie.

Steenbergen

Inmiddels zijn de werkzaamheden op de locatie Westlandse Langeweg nagenoeg afgerond. In 
november 2021 wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Begin oktober 2021 is standplaats 
Westlandse Langeweg 48 vrijgegeven door de rechtbank. Daarop is de standplaats door de 
gemeente ontruimd. Omdat de gemeente tijdens het beslag door het Openbaar Ministerie niets 
mocht doen op de standplaats, wordt in de komende periode i.s.m. de nutsdiensten alle 
voorzieningen op peil gebracht, zoals op alle andere standplaatsen is gebeurd.

Bibob

In lijn met het Bibob- en woonwagenbeleid is heeft voor de gewenste verkoop vooronderzoek 
plaatsgevonden voor welke standplaatsen op de drie locaties een Bibobtoets noodzakelijk is.
Voor de betreffende standplaatsen wordt die toets nu uitgevoerd. Omdat de voortgang van deze 
toets van veel factoren afhankelijk is, is nog niet bekend wanneer al deze toetsen zijn afgerond. 
De uitkomst van de toets kan voor het college aanleiding zijn om de voorgenomen verkoop van 
de standplaats niet te laten doorgaan. Met de gegevens die worden verstrekt en gebruikt ten 
bate van de Bibobtoets wordt vertrouwelijk omgegaan.

Nieuw-Vossemeer

Uit het Bibob onderzoek bleek dat de standplaatsen aan de Tolsedijk zonder bezwaar aan de 
zittende huurders kunnen worden verkocht. Daarom heeft het college de koopovereenkomsten 
voor deze standplaatsen goedgekeurd en ondertekend. De eerste koopovereenkomst is in 
aanwezigheid van de pers ondertekend door de zittende huurder.
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Naar verwachting vindt de feítelijke eigendomsoverdracht van de standplaatsen voor het einde 
van 2021 plaats. De kopers van de standplaatsen aan de Tolsedijk maken allen gebruik van de 
'koop-op-afbetaling' regeling die de gemeente in het woonwagenbeleid 2019 heeft vastgesteld. 
De opbrengsten van de verkoop van de standplaatsen (inclusief rente) zijn toereikend om de 
kosten van werkzaamheden op deze locatie te dekken.

Uitbreiding standplaatsen Nieuw-Vossemeer

In het woonwagenbeleid is aangegeven dat er een behoefte is aan uitbreiding van het aantal 
standplaatsen in Nieuw-Vossemeer is. Al in 2019 is met de omgeving bepaald dat die uitbreiding 
het beste achter de bestaande standplaatsen kan plaatsvinden. Omdat deze locatie in het 
buitengebied ligt, moet per nieuwe standplaats een boete van C 125.000 aan de Provincie 
worden betaald. De provincie heeft erkend dat deze regeling een ongewenst effect op de 
noodzakelijke uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen in Brabant heeft. In het 
voorstel voor de omgevingsverordening stelt Gedeputeerde Staten daarom een verlaging van 
deze boete voor een nieuwe woonwagenstandplaats in het buitengebied voor. Op dit moment is 
niet bekend wat de hoogte van de nieuwe boete is. Wanneer dit duidelijk is, wordt u een voorstel 
gedaan voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen in Nieuw-Vossemeer.

Dinteloord

Het proces in Dinteloord heeft om verschillende redenen ongeveer een jaar stilgelegen. 
Inmiddels is dit proces weer opgepakt. Met huurders is gesproken over hun koopwens, over hun 
wensen voor de openbare ruimte en over hun gebruik van die ruimte en van hun standplaats. In 
tegenstelling tot Steenbergen en Nieuw-Vossemeer is de koopwens in Dinteloord erg laag. De 
verkoop van de huurstandplaatsen aan Stichting Woonwagencentra Zuid-West Nederland is 
onzeker. In december 2021 wordt u een voorstel voorgelegd om de opwaardering van de locatie 
in Dinteloord op te pakken, ondanks het feit dat de verkoopopbrengst van deze locatie nog 
onbekend is.

Afsluiting

Wij vertrouwen erop u met deze raadsmededeling voldoende te hebben geïnformeerd over de 
voortgang van het project woonwagencentra Steenbergen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, z 
de secretaris, _____ _ de burgermeester,

R.P. van d It, MBAM.jľP. de Jongh, RA
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